
Referat fra styremøte 2-2014, NT skytterkrets, torsdag 6. mars 2014, kl. 1830, på Kjells 
Kro, Gråmyra, Levanger. 
 
Følgende møtte:  
Pål Kristiansen 
Nils Håvard Dahl 
Erik Stai 
Finn Jarle Sørli 
Steinar Ulvik 
Kjell Åke Andresen 
 
Forfall: Knut Bakken 
 
 
Sak 8/14: Referat fra styremøte 1-2014. 
 Til sak 6/14: Følgende kretsrekord som er uteglemt i sak 6/14 godkjennes: 

Luftpistol, standard, klasse V 70, Erik Stai, 300p, NM Lånkehallen 23.02.13. 
  
Sak 9/14: Rutiner årsrapport. 
 Det ble gitt følgende oppgaver til lederne av fagkomiteene: 

- Lederne for fagkomiteene skal følge med på mesterskap og føre resultatene 
inn i malen for årsmelding. Pål oversender en mal fra siste årsmelding som 
kan brukes til dette.   

- Lederne av fagkomiteene fører en liste over medaljevinnere som 
oversendes Erik for bestilling av medaljer etter at mesterskap er avviklet ca. 
medio september hvert år. Erik sender en liste til fagkomitelederne hvor 
alle mesterskap fremgår, og som kan brukes til slik føring. 

- Rapport fra lederne av fagkomiteene tas med som fast post på hvert 
styremøte.   

 
Sak 10/14: Endringer etter vedtak på kretstinget. 

a) Justere tekst i statutter mesterskap om bortfall av medaljeavgift.  
   I henhold til vedtak på kretstinget skal det ikke lenger kreves medaljeavgift 
 ved KM og DM. Pkt. 5 i statuttene tas bort. I stedet skrives: Det skal ikke 
 innkreves eget medaljeinnskudd. Sekretæren oppdaterer KM-statuttene i 
 henhold til dette. 
 
 For Midt-Norsk må statuttene endres i felles møte. Tas foreløpig kun med som 
 en kommentar i statuttene for DM. 
 
 Lagene i kretsen orienteres om bortfall av medaljeinnskudd i e-post til hvert 
 lag. 
 

b) Utgåtte pokaler: 
 Respittpokal luftpistol settes opp på nytt. Kassereren kjøper inn en høvelig 
 pokal. 

c) Justere teksten i skriv til valgkomiteen angående nye medlemmer til 
valgkomiteen. 



 Sekretæren oppdaterer instruksen for valgkomiteen i henhold til lovendringen. 
 Jf revidert lov for NTSK § 21 (1) bokstav a, hvor det fremgår at valgkomiteen 
 velges på kretstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret. 
 

Sak 11/14: Velge utsendinger til idrettskretstinget. 
  Kjell Åke Andresen påmeldes. Tinget holdes 5. april 2014 på Steinkjer. 
  
Sak 12/14: Landsstevnet for rekrutter. Deltagere og behov for overnatting. 
  Arrangementet går 3. og 4. mai, med reise nedover 2. mai. ( Banen til Vestre 
  Bærum.) Finn Jarle deltar for kretsen. 
  Klubbene må snarest melde til Pål hvor mange overnattingsplasser det er behov 
  for. 
  
Sak 13/14: Rapport fra kasserer og komiteledere. 
  Kasserer: 
  Intet spesielt å rapportere. 
  Fagkomite pistol: 
  Klubbene bes melde til kretsen i god tid hvis det arrangeres sikkerhetskurs, slik 
  at andre enn medlemmer i egen klubb kan få anledning til å delta, hvis det er 
  plasser ledig. 
  Stjørdal pk skal ha sikkerhetskurs pistol fredag 4. og lørdag 5. april. 
   Fagkomite rifle: 
  Det vil bli tatt kontakt med klubbene om det er interesse for serieskyting. 
 
Sak 14/14: Dommerkurs pistol i norddelen av kretsen. 
  Namdal ssl har etterspurt dommerkurs pistol. 
  Vedtak:  
  Pål tar kontakt med Helge Olden og Namdal ssl. Dernest vil det gå ut  
  invitasjon til øvrige lag i kretsen. Dersom det melder seg minst 10 deltagere vil 
  kurs bli arrangert. 
 
Sak15/15:  Eventuelt.       
  Henvendelse fra Peter Hirth, Buskerud skytterkrets, om dekning av utgifter for 
  trener 1 kurs arrangert av Buskerud skytterkrets for en deltager fra Stjørdal pk. 
  Saken utsettes til Pål har undersøkt hvilke kostnader det søkes om dekning av. 
  
  Nils Håvard ønsket rask tilbakemelding etter fagkomitemøter slik at klubbene 
  får med seg endringer. 
 
 
Neste møte fastsettes til tirsdag 3. juni, samme sted og tid. 
 
 
Kjell Åke Andresen  


